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Tarkistus 1
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0118/2020
Bas Eickhout
Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonta – vuosikertomus 2018
(2019/2127(INI))

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa EIP:tä ottamaan 
huomioon paikalliset sidosryhmät, myös 
kansalaisyhteiskunnan, kun tarkastellaan 
investointien vaikutuksia paikalliseen 
ympäristöön;

11. toistaa EIP:lle esittämänsä 
pyynnön ottaa huomioon paikallisten 
sidosryhmien, muun muassa 
kansalaisyhteiskunnan, lausuntoja, 
kantoja ja ehdotuksia investointien 
vaikutuksista paikalliseen ympäristöön ja 
ryhtyä toimiin niiden johdosta, jotta 
voidaan rajoittaa, välttää tai käsitellä 
EIP:n rahoittamien hankkeiden 
mahdollisia haitallisia vaikutuksia;
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Tarkistus 2
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0118/2020
Bas Eickhout
Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonta – vuosikertomus 2018
(2019/2127(INI))

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toteaa, että EIP hyväksyi vuonna 
2018 rahoitusta suurille 
kaasuinfrastruktuurihankkeille, kuten 
kaasuputkille Turkmenistanista ja 
Azerbaidžanista unioniin (Trans Anatolia 
Natural Gas Pipeline) sekä Kreikasta 
Italiaan Albanian ja Adrianmeren kautta 
(Trans-Adriatic Pipeline); panee merkille, 
että nämä investoinnit sisällytettiin 
neljänteen luetteloon yhteistä etua 
koskevista hankkeista, joita 
yhteisrahoitetaan EU:n talousarviosta; 
kehottaa EIP:tä selittämään, millä tavoin 
nämä hankkeet mukautetaan Pariisin 
sopimuksen tavoitteisiin vuoden 2020 
loppuun mennessä;

23. pitää valitettavana, että EIP 
hyväksyi vuonna 2018 rahoitusta suurille 
kaasuinfrastruktuurihankkeille, kuten 
kaasuputkille Turkmenistanista ja 
Azerbaidžanista unioniin (Trans Anatolia 
Natural Gas Pipeline) sekä Kreikasta 
Italiaan Albanian ja Adrianmeren kautta 
(Trans-Adriatic Pipeline); panee merkille, 
että nämä investoinnit sisällytettiin 
neljänteen luetteloon yhteistä etua 
koskevista hankkeista, joita 
yhteisrahoitetaan EU:n talousarviosta; 
kehottaa EIP:tä selittämään, millä tavoin 
nämä hankkeet mukautetaan Pariisin 
sopimuksen tavoitteisiin vuoden 2020 
loppuun mennessä;
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Tarkistus 3
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0118/2020
Bas Eickhout
Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonta – vuosikertomus 2018
(2019/2127(INI))

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. kehottaa EIP:tä ottamaan huomioon 
paikalliset olot toteuttaessaan investointeja 
kolmansissa maissa; muistuttaa, että 
kolmansissa maissa tehtävien investointien 
tavoitteena olisi myös oltava pitkän 
aikavälin kestävän taloudellisen kasvun 
aikaansaaminen yksityisen sektorin 
johdolla, ilmastonmuutoksen torjunnan 
tukeminen ja köyhyyden vähentäminen 
luomalla työpaikkoja ja parantamalla 
tuotantoresurssien saantia;

43. kehottaa EIP:tä ottamaan huomioon 
paikalliset olot toteuttaessaan investointeja 
kolmansissa maissa; muistuttaa, että 
kolmansissa maissa tehtävät investoinnit 
eivät voi perustua ainoastaan voiton 
maksimointiin, vaan tavoitteena olisi myös 
oltava pitkän aikavälin kestävän 
taloudellisen kasvun aikaansaaminen 
yksityisen sektorin johdolla, 
ilmastonmuutoksen torjunnan tukeminen ja 
köyhyyden vähentäminen luomalla 
työpaikkoja ja parantamalla 
tuotantoresurssien saantia;
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Tarkistus 4
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0118/2020
Bas Eickhout
Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonta – vuosikertomus 2018
(2019/2127(INI))

Päätöslauselmaesitys
65 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

65. katsoo EIP:n hallintoelinten 
vastuualueiden tarkistamisen osalta, että 
hallituksen jäsenten pitäisi välttää 
mahdollisia eturistiriitoja kaikissa 
olosuhteissa;

65. katsoo EIP:n hallintoelinten 
vastuualueiden tarkistamisen osalta, että 
hallituksen jäsenten pitäisi välttää 
mahdollisia eturistiriitoja kaikissa 
olosuhteissa; pitää tässä yhteydessä 
tärkeänä, että hallituksen ja 
hallintoneuvoston 
menettelytapasääntöihin sisällytetään 
määräys, jonka mukaan niiden jäsenet 
eivät voi valvoa lainanantoa tai 
hankkeiden toteuttamista kotimaissaan;
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Tarkistus 5
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0118/2020
Bas Eickhout
Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonta – vuosikertomus 2018
(2019/2127(INI))

Päätöslauselmaesitys
81 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

81. odottaa vuonna 2018 käynnistetyn 
EIP:n ja EIR:n petostentorjuntapolitiikan 
uudelleentarkastelun tuloksia ja kannattaa 
tiukempaa lähestymistapaa eli 
nollatoleranssia petoksiin, korruptioon ja 
muihin kielletyn toiminnan muotoihin; 
kehottaa EIP:tä lisäämään tulevaisuudessa 
yhteistyötään OLAFin ja Euroopan 
syyttäjänviraston kanssa ja ilmoittamaan 
kaikista mahdollisista petostapauksista 
toimivaltaisille viranomaisille; katsoo, että 
Euroopan syyttäjänvirastolla pitäisi olla 
tulevaisuudessa valtuutus asettaa 
syytteeseen EIP:n varoihin kytkeytyvään 
rikolliseen toimintaan liittyvät tahot niissä 
EU:n jäsenvaltioissa, jotka ovat Euroopan 
syyttäjänviraston jäseniä;

81. odottaa vuonna 2018 käynnistetyn 
EIP:n ja EIR:n petostentorjuntapolitiikan 
uudelleentarkastelun tuloksia ja kannattaa 
tiukempaa lähestymistapaa eli 
nollatoleranssia petoksiin, korruptioon ja 
muihin kielletyn toiminnan muotoihin; 
toistaa tässä yhteydessä EIP:lle 
esittämänsä kehotuksen keskeyttää 
tilapäisesti sellaisten hankkeiden 
rahoitus, jotka ovat joko asiaankuuluvan 
kansallisen oikeuslaitoksen, Euroopan 
syyttäjänviraston tai OLAFin meneillään 
olevien petos- tai korruptiotutkimusten 
kohteena; kehottaa EIP:tä lisäämään 
tulevaisuudessa yhteistyötään OLAFin ja 
Euroopan syyttäjänviraston kanssa ja 
ilmoittamaan kaikista mahdollisista 
petostapauksista toimivaltaisille 
viranomaisille; katsoo, että Euroopan 
syyttäjänvirastolla pitäisi olla 
tulevaisuudessa valtuutus asettaa 
syytteeseen EIP:n varoihin kytkeytyvään 
rikolliseen toimintaan liittyvät tahot niissä 
EU:n jäsenvaltioissa, jotka ovat Euroopan 
syyttäjänviraston jäseniä;

Or. en


